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รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2553 – 2554
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2553 – 2554 ประกอบด้ วยแผนทังหมด
้
4 แผน และมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี ้
แผนที่ 1 ด้ านการจัดการคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบหลัก กองบริการการศึกษา ได้ ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการ
จัดการความรู้ (KM Knowledge) 6 ตัวชี ้วัด จากทังหมด
้
10 ตัวชี ้วัด และด้ านกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 5 ตัวชี ้วัด
จากทังหมด
้
14 ตัวชี ้วัด
แผนที่ 2 การสร้ างสรรค์งานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและตอบโจทย์สงั คม ผู้รับผิดชอบหลัก สํานักงานบริหารการวิจยั ได้ ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการ
จัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge) 9 ตัวชี ้วัด จากทังหมด
้
12 ตัวชี ้วัด และด้ านกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change
Management Process) 9 ตัวชี ้วัด จากทังหมด
้
11 ตัวชี ้วัด
แผนที่ 3 บริ การวิชาการสังคม และสุขภาพที่ตรงความต้ องการของประชาชน ผู้รับผิดชอบหลัก คณะกรรมการจัดการความรู้เพื่อบริการวิชาการแก่สงั คม ได้
ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge) 2 ตัวชี ้วัด จากทังหมด
้
11 ตัวชี ้วัด และด้ านกระบวนการ
บริ หารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 2 ตัวชี ้วัด จากทังหมด
้
9 ตัวชี ้วัด
แผนที่ 4 การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้ มีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบหลัก กองการเจ้ าหน้ าที่ ได้ ดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนการจัดการ
ความรู้ด้านกระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge) 8 ตัวชี ้วัด จากทังหมด
้
9 ตัวชี ้วัด และด้ านกระบวนการบริ หารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management
้
10 ตัวชี ้วัด
Process) 9 ตัวชี ้วัด จากทังหมด
รายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละแผน ดังเอกสารแนบท้ าย
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รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2553 – 2554
แผนที่ 1 ด้ านการจัดการคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์ มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
กิจกรรมที่
1. การบ่งชี ้ความรู้
2. การสร้ างและแสวงหา
ความรู้

3. การจัดการความรู้ให้ เป็ น
ระบบ
4. การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู้
5. การเข้ าถึงความรู้

ตัวชีว้ ัด
จํานวนองค์ความรู้ที่ประมวลและคัดเลือก
(ซึง่ สอดคล้ องกับประเด็น KM)
จํานวนโครงการและสื่อองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้ อง
จํานวนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและ แหล่งความรู้
ทังในและนอกองค์
้
กร
แผนการจัดฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอนที่มีจํานวนโครง การพัฒนาการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสม
มีเอกสารประกอบการฝึ กอบรม/สัมมนา
ความครบถ้ วนของเอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรมสัมมนาที่นําไปเผยแพร่ในเวปไซต์
ค่าเฉลี่ยจํานวนครัง้ การเข้ าใช้ บริการสื่อ
ความรู้ในเวปไซต์ตอ่ เดือน

เป้าหมาย
มีจํานวนองค์ความรู้ที่สอดคล้ องกับ
ประเด็น KM ไม่น้อยกว่า 8 องค์ความรู้
10 เรื่ อง

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ

10 เรื่ อง (ร้ อยละ100)

ฝ่ ายวิชาการ

เรื่ องละ 2 – 5 คน

เรื่ องละ 2 คน (ร้ อยละ100)

ฝ่ ายวิชาการ

1 แผน/ปี

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ฝ่ ายวิชาการ

มีเอกสารประกอบการฝึ กอบรม/สัมมนา
ก่อนวันที่ดําเนินการฝึ กอบรม
ร้ อยละ 100 ของเอกสารประกอบการ
ฝึ กอบรมสัมมนา
30 ครัง้ /เดือน

ดําเนินการได้ จํานวน 8
โครงการ (ร้ อยละ100)
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ฝ่ ายวิชาการ

หมายเหตุ

ฝ่ ายวิชาการ

ไม่ได้ ดําเนินการ (แต่เผยแพร่ ฝ่ ายวิชาการ
การอบรมในเว็ปไซต์ จํานวน
3 เรื่ อง)

* ไม่มีเจ้ าหน้ าที่จดั ทํา
ระบบการนับจํานวนผู้เข้ า
ใช้ บริการผ่านเว็บ
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กิจกรรมที่
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู้

7. การเรี ยนรู้

ตัวชีว้ ัด
ค่าเฉลี่ยของระดับความรู้ที่ผ้ เู ข้ ารับการ
ฝึ กอบรมฯ ระบุว่าเพิ่มขึ ้น
มีจํานวนผู้เข้ าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ชมุ ชนนัก
ปฏิบตั ิด้านการพัฒนาการเรี ยนการสอน
การจัดสัมมนาเพื่อบ่งชี ้ปั ญหาและแนว
ทางการแก้ ไขปั ญหาด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน

เป้าหมาย
เพิ่มขึ ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 30

ปฏิบัตจิ ริง
ไม่ได้ ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการ

หมายเหตุ
* ขาดบุคลากร

เฉลี่ยจํานวน 20/เดือน

ไม่ได้ ดําเนินการ

ฝ่ ายวิชาการ

* ขาดบุคลากร

จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการใน
คณะกรรมการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ของ มธ.เข้ าร่วมการสัมมนา

ไม่ได้ ดําเนินการ

ฝ่ ายวิชาการ

* การจัดอบรมไม่ได้ มี
เป้าหมายให้
คณะกรรมการเข้ าร่วม แต่
ให้ คณะกรรมการเข้ าร่วม
สัมมนา/ อบรม
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แบบฟอร์ มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
กิจกรรมที่
1. การเตรี ยมการและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม

2. การสื่อสาร

ตัวชีว้ ัด
การจัดช่วงเวลาให้ มีหวั ข้ อด้ านการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนในการสัมมนา
อาจารย์ใหม่อย่างเพียงพอ
จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าระยะเวลา 2 ชัว่ โมง

ปฏิบัตจิ ริง
3 ชัว่ โมง (เกินร้ อยละ100)

จํานวน 2 ครัง้

ไม่ได้ ดําเนินการ

มีระบบ Intranet ใช้ งาน

ภายในเดือนมิ.ย. 53

จํานวนช่องทางในการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

จํานวนเรื่ อง/กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ไม่น้อยกว่า 5 เรื่ อง/ปี
สมาชิกเครื อข่าย KM
จํานวนเรื่ องเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่ลง ไม่น้อยกว่า 3 เรื่ อง
ในจดหมายข่าว OA หรื อจุลสารธรรมศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริหารบุคคล
และฝ่ ายวิชาการ

กรรมการ
ธรรมศาสตร์
สโมสร หรื อ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
สถาบันประมวล
ข้ อมูลฯ
ดําเนินการแล้ ว 5 ช่องทาง งานส่งเสริ มและ
ได้ แก่ หนังสือเวียน/ website พัฒนาอาจารย์
มธ./ website กองบริการ
การศึกษา/ E-mail/ Poster
(เกินร้ อยละ100)
งานส่งเสริ มและ
ดําเนินการได้ จํานวน 11
เรื่ อง (เกินร้ อยละ100)
พัฒนาอาจารย์
ไม่ได้ ดําเนินการ
ฝ่ ายวิชาการ

หมายเหตุ

*

* ขาดบุคลากรดําเนินงาน
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กิจกรรมที่
3. กระบวนการและ
เครื่ องมือ

ตัวชีว้ ัด
จํานวนกิจกรรมฯที่ได้ มีการบันทึกวิดิโอและ
บันทึก เสียงเพื่อเผยแพร่

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ 4 ครัง้
(ร้ อยละ 80)

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายบริหารบุคคล

อย่างน้ อย 3 ตัวอย่าง

ไม่ได้ ดําเนินการ

4. การเรี ยนรู้

จํานวน ตัวอย่าง/แนวปฏิบตั ิที่ดี ที่นําไป
เผยแพร่
จํานวนผู้เข้ าร่วมการอภิปราย/เสวนา

ไม่น้อยกว่า 15 ราย

ไม่ได้ ดําเนินการ

ฝ่ ายวิชาการและ
ฝ่ ายบริหารบุคคล
ฝ่ ายวิชาการ

จํานวนกระทู้หรื อแสดงความคิดเห็นในเวป
ไซต์ หรื อบล๊ อคชุมชนนักปฏิบตั ิด้านการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
ร้ อยละของผู้เข้ าอบรมที่ได้ นําความรู้ไปใช้
จัดการเรี ยนการสอน

10 เรื่ อง

ไม่ได้ ดําเนินการ

ฝ่ ายวิชาการ

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของจํานวนผู้ตอบ ไม่ได้ ดําเนินการ
แบบสํารวจ

งานส่งเสริ มและ
พัฒนาอาจารย์

* ขาดบุคลากรดําเนินงาน

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการสอน

สูงขึ ้นกว่าปี ที่ผา่ นมา

ไม่ได้ ดําเนินการ

* ไม่มีข้อมูลที่สามารถ
นํามาประเมินผลได้

จํานวนครูที่ได้ รับคัดเลือกที่ได้ รับรางวัล

อย่างน้ อย
รางวัลละ 2 สาขา

จํานวนอาจารย์ที่เข้ าร่วมกิจกรรมปาฐกถา
กีรตยาจารย์เพื่อเป็ นการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูดีเด่น และ กีรตยาจารย์

อย่างน้ อย ร้ อยละ 50 ของผู้เข้ าฟั ง
ปาฐกถา

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
(ครูดีเด่น 4 รางวัล
กีรตยาจารย์ 3 รางวัล)
ร้ อยละ 29 ของผู้เข้ าฟั ง
ปาฐกถา (คิดเป็ นร้ อยละ
58)

งานส่งเสริ มและ
พัฒนาอาจารย์
งานส่งเสริ มและ
พัฒนาอาจารย์
งานส่งเสริ มและ
พัฒนาอาจารย์

*

5. การวัดผล

6. การยกย่องชมเชยให้
รางวัล

หมายเหตุ
* บางโครงการ/ กิจกรรม
วิทยากรไม่อนุญาตให้
บันทึก/ เผยแพร่
* ขาดบุคลากรดําเนินงาน
* ไม่สามารถหาวิทยากรที่
มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอได้
* ยังไม่มีการจัดทําชุมชน
นักปฏิบตั ิ
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รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2553 – 2554
แผนที่ 2 การสร้ างสรรค์ งานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ สังคม
แบบฟอร์ มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
กิจกรรมที่
1. การบ่งชี ้ความรู้

2. การสร้ างและแสวงหา
ความรู้

3. การจัดการความรู้ให้ เป็ น
ระบบ
4. การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู้

ตัวชีว้ ัด
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานผล
การสํารวจเพื่อวิเคราะห์ หาความจําเป็ นใน
การพัฒนาบุคลากรด้ านการวิจยั
จํานวนโครงการพัฒนาบุคลากรด้ านการ
วิจยั ของคณะต่างๆ ที่ยื่นมาขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
หัวข้ อองค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลากร
ด้ านการวิจยั ของคณะต่างๆ
มีตารางข้ อมูลแผนการพัฒนาบุคลากรด้ าน
การวิจยั ที่บคุ ลากรสามารถเข้ าถึงได้ ออก
เผยแพร่
ผลการกลัน่ กรองโครงการและหลักสูตร
พัฒนาบุคลากรด้ านการวิจยั
การให้ ความเห็นชอบโครงการพัฒนา
บุคลากรด้ านการวิจยั จากคณะกรรมการ
บริ หารการวิจยั ของ มธ.

เป้าหมาย

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
สํานักบริหาร
การวิจยั

ไม่น้อยกว่า 18 โครงการ

ดําเนินการได้ 24 โครงการ
(เกินร้ อยละ 100)

สํานักบริหาร
การวิจยั

ไม่น้อยกว่า 8 เรื่ อง(โดยไม่ซํ ้ากัน)

ดําเนินการได้ 10 เรื่ อง
(เกินร้ อยละ 100)
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

สํานักบริหาร
การวิจยั
สํานักบริหาร
การวิจยั

สามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลา ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
ที่กําหนด (มี.ค.53 และ ก.ค.53)
สามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลา ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
ที่กําหนด (เม.ย. 53 และ ส.ค.53)

สํานักบริหาร
การวิจยั
สํานักบริหาร
การวิจยั

ร้ อยละ 100

มีการเผยแพร่จํานวน 2 ครัง้

หมายเหตุ
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กิจกรรมที่
5. การเข้ าถึงความรู้

6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู้

7. การเรี ยนรู้

ตัวชีว้ ัด
จํานวนชิ ้นของเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 18 ชิ ้น

ปฏิบัตจิ ริง
เผยแพร่จํานวน 15 เรื่ อง
(ร้ อยละ 83.33)

ค่าเฉลี่ยจํานวนครัง้ การเข้ าใช้ บริการสื่อ
ความรู้ผา่ นเวปไซต์ตอ่ เดือน

80 ครัง้ /เดือน

ไม่ได้ ดําเนินการ

จํานวนผู้เข้ าร่วมกิจกรรมฝึ กอบรม /สัมมนา / 500 คน
เสวนา/ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
วิจยั

จํานวน 607 คน
(เกินร้ อยละ 100)

จํานวนสมาชิกชุมชนนักปฏิบตั ิด้านการวิจยั
โดยใช้ Weblog หรื อ ระบบอินทราเนตของ
มธ.

50 ราย

ไม่ได้ ดําเนินการ

จํานวนผู้ยื่นข้ อเสนอขอรับทุนวิจยั

ไม่น้อยกว่า 180 ราย

จํานวนผู้ยื่นข้ อเสนอขอรับทุนวิจยั

ไม่น้อยกว่า 100 ราย

จํานวน 210 ราย
(เกินร้ อยละ 100)
จํานวน 102 ราย
(เกินร้ อยละ 100)

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงานบริหาร
การวิจยั และสถาบัน
ประมวลข้ อมูลฯ
สํานักงานบริหาร
การวิจยั และสถาบัน
ประมวลข้ อมูลฯ

สํานักงานบริหาร
การวิจยั และคณะ/
สํานัก/ สถาบัน
ต่างๆ ที่ได้ รับการ
จัดสรรงบประมาณ
สํานักงานวิจยั
กองการเจ้ าหน้ าที่
และสถาบัน
ประมวลข้ อมูลฯ
สํานักงานบริหาร
การวิจยั
สํานักงานบริหาร
การวิจยั

หมายเหตุ
*ให้ ทนุ จัดอบรม 24
โครงการแต่เผยแพร่ผา่ น
เว็บไซต์ 15 เรื่ อง
*เนื่องจากเว็บไซต์ของ
สํานักงานบริหารการวิจยั
ไม่รองรับการนับจํานวน
ครัง้ การเข้ าใช้ บริการสื่อ
ความรู้ผา่ นเว็บไซต์ ซึง่
ต้ องปรับปรุงเว็บไซต์ให้
สามารถรับจํานวนได้

* ไม่ได้ ดําเนินการเนื่องจาก
จะมีการปรับเป็ น
facebook และ
เว็ปไซต์สํานักงานบริหาร
การวิจยั
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แบบฟอร์ มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
กิจกรรมที่
1. การเตรี ยมการและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม

เป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ต.ค. 52)

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
เผยแพร่จํานวน 8 เรื่ อง
(เกินร้ อยละ 100)

สํานักงานบริหาร
การวิจยั

3. กระบวนการและ
เครื่ องมือ

ความสําเร็จในการจัดงานวันนักวิจยั ของ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด (พ.ย. 52)
มธ.
จํานวนเรื่ องของเอกสารเผยแพร่ เกี่ยวกับการ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่ อง
จัดสรรทุนวิจยั รางวัลการตีพิมพ์เผยแพร่
และรางวัลการจดสิทธิบตั รผ่านช่องทาง
ต่างๆ
จํานวนกิจกรรมฯที่ได้ มีการถ่ายทอดสดหรื อ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
อัดวิดิโอเทปเพื่อเผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันประมวล
ข้ อมูลเพื่อ
การศึกษาและการ
พัฒนา
ฝ่ ายวิจยั

ไม่ได้ ดําเนินการ

4. การเรี ยนรู้

จํานวนเอกสารฯที่ได้ เผยแพร่ผา่ นเว็ปไซต์

สํานักงานบริหาร
การวิจยั กองการ
เจ้ าหน้ าที่ และ
สถาบันประมวล
ข้ อมูลฯ
สํานักงานบริหาร
การวิจยั และ
สถาบันประมวล
ข้ อมูลฯ

2. การสื่อสาร

ตัวชีว้ ัด
มีเว็ปไซต์ KM ในเว็ปไซต์ของ มธ.

ไม่น้อยกว่า 15 เรื่ อง

เผยแพร่จํานวน 15 เรื่ อง
(ร้ อยละ 100)

หมายเหตุ

* เนื่องจากความไม่พร้ อม
ของอุปกรณ์การ
ถ่ายทอดสดของคณะและ
มหาวิทยาลัย
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กิจกรรมที่
4. การเรี ยนรู้ (ต่อ)

5. การวัดผล

6. การยกย่องชมเชยให้
รางวัล

ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
จํานวนรายงานผลการประเมินโครงการฯ
ทุกโครงการที่ได้ รับการจัดสรร
และการสํารวจความพึงพอใจในการเข้ าร่วม งบประมาณ
กิจกรรม
ร้ อยละของงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ที่
ไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 45
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรื อระดับ
นานาชาติ ต่ออาจารย์ประจํา

การประกาศผลรางวัลผลงานวิจยั ดีเด่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
จํานวนครัง้ ในการประกาศผลทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์บทความวิจยั
การประกาศผลรางวัลนักวิจยั รุ่นใหม่ดีเด่น
ระดับคณะ ภายในระยะเวลาที่กําหนด
การประกาศผลรางวัลการจดสิทธิบตั รฯ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวิจยั

ปี 2553 ตัวบ่งชี ้ กพร.
ดําเนินการได้ ร้อยละ
44.8408 (จํานวน 704
เรื่ อง)

ฝ่ ายวิจยั

ภายใน ก.ย.53

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ฝ่ ายวิจยั

2 ครัง้ /ปี

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ฝ่ ายวิจยั

ภายใน ก.ย.53

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
(ล่าช้ ากว่าเวลาที่กําหนด
จัดจริง 5 ต.ค. 53)
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ฝ่ ายวิจยั

ภายใน พ.ค.53

ฝ่ ายวิจยั

หมายเหตุ

* ปี 2554 ตัวบ่งชี ้ สมศ. 5
เท่ากับ ร้ อยละ 26.88
(จํานวน 797 เรื่ อง คิดค่า
นํ ้าหนักรวม 468.25) ทังนี
้ ้
เป็ นผลงานของอาจารย์ที่
ทําวิจยั และมหาวิทยาลัย
ได้ เพิ่มเงินสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยั เพื่อ
เป็ นการกระตุ้นและ
สนับสนุนการทําวิจยั ให้
มากขึ ้น

* ปี 2554 ประกาศผลเมื่อ
19 ม.ค. 55 เนื่องจาก มธ.
ประสบปั ญหาอุทกภัย
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รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2553 – 2554
แผนที่ 3 บริการวิชาการสังคม และสุขภาพที่ตรงความต้ องการของประชาชน
แบบฟอร์ มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
กิจกรรมที่
1. การบ่งชี ้ความรู้

2. การสร้ างและแสวงหา
ความรู้

ตัวชีว้ ัด
รายงานผลสรุปการระดมสมองเพื่อบ่งชี ้
ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สงั คม

เป้าหมาย
ร้ อยละ 100ภายในเดือน มิ.ย. 53

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการ 2 ครัง้ (ร้ อยละ
100)

รายงานผลการสํารวจหาช่อง ว่างระหว่าง
ความรู้ที่ต้องใช้ กบั ความรู้ที่มีอยู่ในกลุม่
บุคลากรที่มีหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการจัด
ฝึ กอบรมเพื่อบริ การทางวิชาการแก่สงั คม
จํานวนเอกสารด้ านการบริหารโครงการ

ร้ อยละ 100 ภายในเดือน ส.ค. 2553

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
(แต่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด)

ไม่น้อยกว่า 10 รายการ
ไม่น้อยกว่า 10 รายการ

ดําเนินการได้ 1 รายการ
(ร้ อยละ 10)
ไม่ได้ ดําเนินการ

ร้ อยละ 100 ภายในเดือน ต.ค. 53

ไม่ได้ ดําเนินการ

จํานวนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญและ แหล่งความรู้
ทังในและนอกองค์
้
กร
เอกสารรวบรวมข้ อมูลองค์ความรู้ที่ฝังลึก
จากผู้เชี่ยวชาญหรื อผู้ปฏิบตั ิที่มี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายวางแผน
พัฒนาและ
เทคโนโลยี
คณะกรรมการ
จัดการความรู้เพื่อ
การบริการวิชาการ
แก่สงั คม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

หมายเหตุ

* ดําเนินการวันที่ 20 พ.ค.
2554

* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
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กิจกรรมที่
3. การจัดการความรู้ให้ เป็ น
ระบบ
4. การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู้
5. การเข้ าถึงความรู้
6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู้

7. การเรี ยนรู้

ตัวชีว้ ัด
ความสําเร็จในการรวบรวมความรู้ที่มีอยูใ่ ห้
ครบถ้ วนและเป็ นระบบ
ความสําเร็จในการจัดทําคูม่ ือสนับสนุนการ
จัดโครงการฝึ กอบรมเพื่อให้ บริการประชาชน
ความสําเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่ น
ระบบอินทราเนต
จํานวนผู้เข้ าร่วมการเสวนาเสวนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และติดตามผลการใช้ งาน
คูม่ ือ
จํานวนสมาชิกชุมชนนักปฏิบตั ิ COP.

เป้าหมาย
ร้ อยละ 100 ภายในเดือน ธ.ค. 53

ปฏิบัตจิ ริง
ไม่ได้ ดําเนินการ

ดําเนินการได้ ครบ ร้ อยละ 100 ภายใน
เดือน ม.ค. 54
ดําเนินการได้ ครบ ร้ อยละ 100 ภายใน
เดือน มี.ค. 54
ไม่น้อยกว่า 15 ราย

ไม่ได้ ดําเนินการ

ไม่ได้ ดําเนินการ

20 ราย

ไม่ได้ ดําเนินการ

ความสําเร็จในการจัดทํารายงานสรุปผลการ ดําเนินการแล้ วเสร็จภายใน มิ.ย. 54
จัดการความรู้

ไม่ได้ ดําเนินการ

ไม่ได้ ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

หมายเหตุ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
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แบบฟอร์ มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
กิจกรรมที่
1. การเตรี ยมการและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม

ตัวชีว้ ัด
มีรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยบันทึกไว้

2. การสื่อสาร

แจ้ งมติและความเห็น ก.บ.ม.ไปยังทุก
หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
จํานวนบุคลากรด้ านการบริการวิชาการแก่
สังคมได้ เข้ าร่วมการสัมมนาเพื่อปรับ
กระบวนทัศน์ในการเป็ นองค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้
จํานวนช่องทางการสื่อสาร

3. กระบวนการและ
เครื่ องมือ
4. การเรี ยนรู้

เป้าหมาย

ภายใน ก.ค. 53

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
(อธิการบดีลงนามอนุมตั ิ
แผน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม
2553)
ไม่ได้ ดําเนินการ

-

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

ไม่ได้ ดําเนินการ

1 ครัง้

ความสําเร็จในการจัดทําเอกสารเพื่อแบ่งปั น ร้ อยละ 100
ความรู้
จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมชี ้แจงบุคลากร
ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 2 ราย
ผู้ปฏิบตั ิงานเป้าหมายเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
และเห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้

ดําเนินการได้ 1 รายการ
(ร้ อยละ 10)
ไม่ได้ ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ประธาน
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

หมายเหตุ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
กองการเจ้ าหน้ าที่

* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
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กิจกรรมที่
4. การเรี ยนรู้ (ต่อ)

5. การวัดผล
6. การยกย่องชมเชยให้
รางวัล

ตัวชีว้ ัด
จํานวนผู้เข้ าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการ
จัดการความรู้ และนําผลการจากปฏิบตั ิตาม
คูม่ ือมาประมวลและแสวงหาความรู้ที่จําเป็ น
ต้ องใช้ เพิ่มเติมต่อไปอีก
ผู้เข้ าอบรมมีการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม
ตามที่ต้องการ
จํานวนผู้ได้ รับการประกาศเกียรติคณ
ุ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 2 ราย

ปฏิบัตจิ ริง
ไม่ได้ ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

หมายเหตุ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ

ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของผู้ตอบแบบ
สํารวจ
อย่างน้ อย 3 ราย

ไม่ได้ ดําเนินการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ฯ

* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ

ไม่ได้ ดําเนินการ
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รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ 2553 – 2554
แผนที่ 4 การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้ มีประสิทธิภาพ
แบบฟอร์ มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
กิจกรรมที่
1. การบ่งชี ้ความรู้

2. การสร้ างและแสวงหา
ความรู้

3. การจัดการความรู้ให้ เป็ น
ระบบ
4. การประมวลและ
กลัน่ กรองความรู้

ตัวชีว้ ัด
ความสําเร็จในการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์กระบวนการทํางานที่จําเป็ นต้ อง
ปรับปรุงเพื่อให้ เป็ นต้ นแบบ
จํานวนครัง้ ของการดูงานหน่วยงาน ที่มี
กระบวนการทํางานที่มีแบบปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
(Best Practice)
จํานวนต้ นแบบขันตอนการทํ
้
างานมาตรฐาน
ที่แล้ วเสร็จ
จํานวนกระบวน การทํางานที่มีผงั การ
ปฏิบตั ิงาน (Work flow) ที่ชดั เจน
มีต้นแบบการปรับปรุงกระบวน การทํางาน
ให้ เป็ นกระบวนการทํางานมาตรฐาน
(Standard Operating Procedure)
เหมาะสมที่จะเผยแพร่ได้

เป้าหมาย
ร้ อยละ 100 ภายในเดือน ก.ค. 53

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้ าหน้ าที่

2 ครัง้

ดําเนินการ 1 ครัง้ (ร้ อยละ
50)

ฝ่ ายบริ หารบุคคล

ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการทํางาน

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ฝ่ ายบริหารบุคคล

สามารถดําเนินการได้ ครบร้ อยละ 100 ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
ภายในเดือน ก.ค. 53
สามารถดําเนินการได้ ครบ ร้ อยละ 100 ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
ภายในเดือน ต.ค. 53

กองการเจ้ าหน้ าที่
กองการเจ้ าหน้ าที่

หมายเหตุ

* ขาดการติดตามการ
ดําเนินการ
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กิจกรรมที่
5. การเข้ าถึงความรู้

6. การแบ่งปั นแลกเปลี่ยน
ความรู้

7. การเรี ยนรู้

ตัวชีว้ ัด
จํานวนหน่วยงานใน สนง. อธิการบดีที่
สามารถนําแนวคิดต้ นแบบฯ ไปปฏิบตั ิ

มีข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับขันตอนการทํ
้
า
งานมาตรฐาน (Standard Operating
Procedure) เผยแพร่ในเวปไซต์
จํานวนหน่วยงานที่เข้ าร่วมสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทําขันตอน
้
การทํางานมาตรฐาน (Standard Operating
Procedure)
จํานวนหน่วยงานที่เข้ าร่วมสัมมนาเพื่อบ่งชี ้
ปั ญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจาก
การจัดทําขันตอนการทํ
้
างานมาตรฐาน
(Standard Operating Procedure) สําหรับ
หน่วยงานต่างๆ ที่ได้ พฒ
ั นากระบวนการ
ทํางาน

เป้าหมาย
5 หน่วยงาน

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ ายบริหารบุคคล

สามารถดําเนินการได้ ครบร้ อยละ 100
ภายในเดือน ต.ค. 53

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
(แต่ลา่ ช้ ากว่ากําหนด)

10 หน่วยงาน

ดําเนินการได้ 12 หน่วยงาน
(ร้ อยละ 100)

กองการเจ้ าหน้ าที่
และ สถาบัน
ประมวลข้ อมูลฯ
กองการเจ้ าหน้ าที่

10 หน่วยงาน

ดําเนินการได้ 12 หน่วยงาน
(ร้ อยละ 100)

ฝ่ ายบริหารบุคคล

หมายเหตุ
* ดําเนินการ ธ.ค. 5 ซึง่
ล่าช้ ากว่าแผน 2 เดือน
เนื่องจากวิทยากรไม่วา่ ง
ในช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค.
* ช่วงเวลาที่กําหนดเว็ป
ไซต์อยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุง
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แบบฟอร์ มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
กิจกรรมที่
1. การเตรี ยมการและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรม

2. การสื่อสาร

ตัวชีว้ ัด
จํานวนครัง้ ของกิจกรรมที่จดั ให้ แก่
เครื อข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย
ธรรม ศาสตร์
มีเวปไซต์ KM ในหน้ าเวปไซต์ของ มธ.

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้

ปฏิบัตจิ ริง
จัด 3 ครัง้ (ร้ อยละ 100)

จัดทําได้ สําเร็จภายใน ต.ค. 2553

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

จํานวนครัง้ /รุ่นที่จดั สัมมนาเพื่อปรับกระบวน ไม่น้อยกว่า 4 ครัง้ /รุ่น
ทัศน์ (Paradigm Shift) ให้ แก่ผ้ บู ริหาร
เครื อข่าย KM มธ. และบุคลากรเพื่อพร้ อม
ปรับเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้(Learning
Organization)
จํานวนช่องทางในการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง
จํานวนเรื่ อง/กิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์ ผ่าน ไม่น้อยกว่า 5 เรื่ อง/ปี
สมาชิกเครื อข่าย KM

ดําเนินการได้ 7 รุ่น (ร้ อยละ
100)

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100
ดําเนินการได้ ร้อยละ 50
(ดําเนินการปี 2553 ส่วนปี
2554 ความรู้ที่เผยแพร่ยงั
เป็ นความรู้เดิม)

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้ าหน้ าที่
และสถาบัน
ประมวลข้ อมูลฯ
กองการเจ้ าหน้ าที่
และสถาบัน
ประมวลข้ อมูลฯ
งานพัฒนา
บุคลากร กองการ
เจ้ าหน้ าที่

กองการเจ้ าหน้ าที่
กองการเจ้ าหน้ าที่

หมายเหตุ

* ปี 2553 ดําเนินการได้ 9
เรื่ อง ส่วนปี 2554 ไม่ได้
ดําเนินการ
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กิจกรรมที่
3. กระบวนการและ
เครื่ องมือ

4. การเรี ยนรู้
5. การวัดผล

ตัวชีว้ ัด
จํานวนกิจกรรมฯที่ได้ มีการบันทึกวิดิโอและ
บันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม/ ปี งบประมาณ

ปฏิบัตจิ ริง
ดําเนินการได้ เกินร้ อยละ
100

จํานวนเอกสารฯที่ได้ เผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านเวปไซต์ หรื อ ระบบ Intranet ของ มธ.

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่ อง

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

จํานวนเทปฯที่ได้ เผยแพร่ผา่ นเวปไซต์ หรื อ
ระบบ Intranet ของ มธ.

ไม่น้อยกว่า 5 เรื่ อง

ดําเนินการได้ ร้อยละ 100

จํานวนกระบวนการทํางานที่มีขนตอนการ
ั้
ทํางานมาตรฐาน
จํานวนหน่วยงานที่เข้ าร่วมสัมมนาเพื่อบ่งชี ้
ปั ญหาและแสวงหาวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่
เกิดขึ ้นจากการจัดทําขันตอนการทํ
้
างาน
มาตรฐาน (Standard Operating
Procedure) สําหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้
พัฒนากระบวนการทํางาน

ไม่น้อยกว่า 5 กระบวนการทํางาน

ดําเนินการได้ เกินร้ อยละ
100
ดําเนินการได้ เกินร้ อยละ
100

10 หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนา
บุคลากร
กองการเจ้ าหน้ าที่
งานพัฒนา
บุคลากร
กองการเจ้ าหน้ าที่
งานพัฒนา
บุคลากร
กองการเจ้ าหน้ าที่
กองการเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายบริหารบุคคล

หมายเหตุ

